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NOWE REGULACJE PRAWNE
W ZAKRESIE POST POWANIA Z ODPADAMI –  

NOWA USTAWA O ODPADACH 

1. Za o enia wyj ciowe regulacji i zakres stosowania 
przepisów nowej ustawy o odpadach 

Artyku  86 Konstytucji RP zak ada, e ktokolwiek, kto powoduje jak kolwiek uci -
liwo  dla rodowiska, jest za ni  odpowiedzialny w tym sensie, e powinien powstaniu 
takiej uci liwo ci przede wszystkim zapobiega , stara  si  j  ograniczy  b d  te
usuwa  skutki, jakie jego dzia anie dla rodowiska sprawi o. Powodowaniem uci liwo-
ci dla rodowiska jest tak e wytwarzanie odpadów, wobec czego podmiot odpady 

wytwarzaj cy powinien d y  co najmniej do ograniczenia ich ilo ci, je eli ju  nie 
eliminowania, za  w odniesieniu do powsta ych odpadów odpowiada za to, aby zosta y
one w zgodzie z prawem zagospodarowane. Odpowiedzialno  ta sprowadza si  z regu y
do obowi zku przekazania odpadów podmiotowi wyspecjalizowanemu w ich zagospo-
darowaniu i partycypowaniu w kosztach likwidacji problemów, jakie wytworzenie 
odpadów powoduje. 

Za o enia te dotycz  wszelkiego rodzaju odpadów, a wi c w ich generalnym podzia-
le zarówno odpadów gospodarczych, czyli powstaj cych w zwi zku z prowadzeniem 
dzia alno ci gospodarczej, jak i odpadów komunalnych, wytwarzanych w zwi zku z 
zaspokajaniem potrzeb bytowych przez osoby fizyczne; w tym drugim przypadku 
wytwarzanych nie tylko przez te osoby fizyczne, ale w zwi zku z  zaspokajaniem ich 
potrzeb i przez inne podmioty. Regulacje prawne ustalaj  zasady post powania z ka -
dym rodzajem odpadów, ró nicuj c podmiotowy zakres odpowiednich obowi zków - 
generalne za o enia post powania s  jednak ustalane po prostu dla odpadów, czyli 
ka dego ich rodzaju, i od 2001 r. s  zawarte przede wszystkim w podstawowym akcie 
ogólnym tych kwestii dotycz cym czyli ustawie o odpadach z kwietnia 2001 roku1.
Za o enia te okre lane s  prawnie, w odpowiednich aktach prawnych, co jako punkt 
wyj cia jest tak e oczywiste ze wzgl du na konstytucyjne podstawy dzia ania pa stwa  
i aktywno ci podmiotów w nim funkcjonuj cych (zasada demokratycznego pa stwa 
prawnego - art. 2 Konstytucji RP). 

                                           
1  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z pó n.zm. 
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Polskie przepisy wewn trzne dotycz ce post powania z odpadami w sposób bardzo 
cis y s  od 2001 roku powi zane z regulacjami unijnymi i zmiany zachodz ce w tych 

regulacjach musz  wywo ywa  odpowiednie zmiany w prawie polskim. Przepisy unijne 
tworz  obecnie ca y system aktów, stopniowo realizuj cych pewne wytyczne zawierane 
w tzw. aktach programowych (strategie i plany dzia ania). Na szczeblu tym podstawo-
wym aktem prawnym ustalaj cym cele i zadania dotycz ce w a ciwego post powania z 
odpadami jest od pewnego czasu dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylaj ca niektóre 
dyrektywy (dyrektywa ramowa)2. Podstawow  ide  aktu jest tworzenie rodków praw-
nych promuj cych wywodz c  si  z aktów programowych koncepcj  „spo ecze stwa 
recyklingu”, d cego do eliminacji wytwarzania odpadów i do wykorzystywania 
odpadów jako zasobu. Wykonanie tych za o e  wymaga przede wszystkim zapewnienia 
segregacji u ród a oraz zbierania i recyklingu priorytetowych strumieni odpadów. 
Realizacja idei „spo ecze stwa recyklingu” wymaga od pa stwa cz onkowskiego po-
dejmowania wszelkich dzia a  umo liwiaj cych mi dzy innymi wspieranie ponownego 
wykorzystania produktów i przygotowanie do dzia a  zwi zanych z ponownym wyko-
rzystaniem, zw aszcza poprzez zach canie do tworzenia i wspierania dzia a  s u cych
ponownemu wykorzystaniu ewentualnego odpadu i jego naprawy, wykorzystania in-
strumentów ekonomicznych, opracowania kryteriów udzielania zamówie  oraz wyzna-
czenia celów ilo ciowych. Uwarunkowania te maj  podstawowe znaczenie dla przepi-
sów prawa wewn trznego, które musz  by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy
realizacj  celów okre lanych prawem unijnym. 

Kompleksowemu3 wdro eniu do prawa wewn trznego wymaga  wynikaj cych z dy-
rektywy ramowej ma s u y  projekt ustawy o odpadach, przygotowany na podstawie 
przyj tych przez Rad  Ministrów w dniu 8 lipca 2010 r. za o e  do projektu ustawy o 
odpadach stanowi cej transpozycj  dyrektywy 2008/98/WE. Przyj ty 25 kwietnia 2012 
roku przez Rad  Ministrów projekt ustawy zosta  skierowany do Sejmu w maju i w 
postaci druku sejmowego nr 456 sta  si  przedmiotem prac Sejmu, na pocz tek powo a-
nej w tym celu podkomisji nadzwyczajnej. W ko cu sierpnia 2012 r. prace nad projek-
tem prowadzone by y nadal na tym szczeblu i wydaje si , e nowe rozwi zania prawne 
wejd  w ycie od pocz tku 2013 r. Oznacza to co najmniej dwuletnie opó nienie w 
realizacji obowi zku dokonania transpozycji dyrektywy ramowej, co skutkowa  mo e
orzeczeniem wobec Polski, przez Trybuna  Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej, sankcji z 
tego tytu u4.

G ówne cz ci projektowanej ustawy to – 1) przepisy ogólne, 2) zasady ogólne go-
spodarki odpadami, 3) plany gospodarki odpadami, 4) przepisy dotycz ce uprawnie
wymaganych dla prowadzenia gospodarowania odpadami, 5) ewidencja odpadów, 
sprawozdawczo  i bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpa-
dami, 6) szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów (m.in. 
zawieraj cymi PCB i azbest, zu ytymi olejami, komunalnymi osadami ciekowymi,
medycznymi i weterynaryjnymi), 7) wymagania dotycz ce okre lonych procesów 

                                           
2  Dz.Urz.UE z 22.11.2008 nr L 312/3; 
3  Kompleksowemu, poniewa  w sposób wybiórczy cz  tych wymaga  zosta a ju  w czona do prawa 

wewn trznego (dotychczasowej ustawy o odpadach) poprzez zmiany wprowadzone ustaw  z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach oraz niektórych innych ustaw – 
Dz.U.2011.152.897 

4  Komisja Europejska w kwietniu 2012 r. wyst pi a do Trybuna u z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy braku 
transpozycji i na o enie sankcji z tego tytu u w wysoko ci ponad 67 tys. € za ka dy dzie  opó nienia (jak 
wskazano wy ej termin transpozycji min  12 grudnia 2010 r.) 
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przetwarzania odpadów (sk adowanie i termiczne przekszta canie), 8) przepisy karne i 
administracyjne kary pieni ne. Ustawa ma by  aktem znacznie obszerniejszym od 
dotychczasowej, projekt podzielony zosta  na jedena cie dzia ów i obejmuje cznie 247 
jednostek redakcyjnych w postaci artyku ów, jednak oko o 50 artyku ów to przepisy 
zmieniaj ce5 i przej ciowe. W za o eniach projektowano w czenie tak e przepisów 
dotycz cych tzw. op at rodowiskowych zwi zanych z gospodarowaniem odpadami, 
ostatecznie jednak kwestie te s usznie pozostawiono w ustawie Prawo ochrony rodowi-
ska. W zwi zku z tym jednak regulacje dotycz ce administracyjnych kar pieni nych z 
tytu u narusze  przepisów o gospodarowaniu odpadami znajdowa  si  b d  zarówno w 
ustawie P.o. . (dotychczasowe kary) oraz w nowej ustawie o odpadach (kary z tytu u
kolejnych narusze , odnosz cych si  do niektórych obowi zków przewidywanych w 
tej e ustawie). 

Przygotowuj c projekt nowej dyrektywy ramowej o odpadach (nowej r.d.o.) podkre-
lano konieczno  dokonania regulacji w a nie na szczeblu wspólnotowym, ograniczaj c

tym samym kompetencje pa stw cz onkowskich. Odnosz c si  do tej konieczno ci
stwierdzano, e ochrona rodowiska i zdrowia ludzkiego, jako cel zak adanej regulacji, 
nie mo e by  osi gni ta w sposób wystarczaj cy przez pa stwa cz onkowskie, natomiast 
z uwagi na sposób oddzia ywania regulacji wspólnotowej dokonywanej w drodze dyrek-
tywy mo liwe jest lepsze jego osi gni cie na poziomie Wspólnoty. Uznano tak e za 
konieczne kontynuowanie regulacji w a nie ramowej zak adaj cej, i  w akcie tym znajd
si  przepisy dla post powania z odpadami ogólne i wspólne, kwestie szczegó owe mog
nadal podlega  regulacjom zawartym w aktach szczególnych. Tym niemniej w przepi-
sach nowej r.d.o. da o si  zauwa y  d enie do pewnej konsolidacji tych regulacji. 
Projekt w czy  bowiem do swojej tre ci pewne zagadnienia dotychczas regulowane 
odr bnymi aktami (dyrektywami), tym samym akty te uchylaj c. Dotyczy o to w szcze-
gólno ci dyrektywy Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych6 oraz dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. 
w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych7.

Ramowy (ogólny) charakter postanowie  zawartych w dyrektywie 2008/98 w syste-
mie prawa unijnego jest gwarantowany przede wszystkim odpowiednimi odwo aniami 
do jej postanowie  w prowadzanymi do aktów szczegó owych zak adaj cymi, e takie 
przepisy maj  charakter uzupe niaj cy w stosunku do regulacji ramowych i powinny by
stosowane w zgodzie i w celu wykonania przepisów ogólnych. W ten sposób kwestie 
regulowane dyrektyw  ramow  nie s  ju  powtarzane w regulacjach dotycz cych np. 
szczególnych rodzajów odpadów czy szczególnych sposobów post powania z odpadami, 
jednak w odniesieniu do takich odpadów czy sposobów post powania musz  by  stoso-
wane, przepisy szczegó owe stanowi  ich rozwini cie i uzupe nienie. Dodatkowo w 
dyrektywie znalaz  si  wyra ny przepis do tych kwestii si  odnosz cy – zgodnie z art. 2 
ust. 4 szczegó owe przepisy dotycz ce konkretnych przypadków lub uzupe niaj ce 
przepisy tego  aktu, w odniesieniu do gospodarowania poszczególnymi kategoriami 
odpadów, mog  zosta  ustanowione odr bnymi dyrektywami. 

                                           
5  Dokonano zmian w 16 ustawach. 
6  Dz.Urz. UE L 377 z 31.12.1991, s. 20, ostatnio zmieniona rozporz dzeniem (WE) nr 166/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady - Dz.Urz. L 33 z 4.2.2006, s. 1; 
7 znowelizowana dyrektyw  Rady 87/101/EEC oraz dyrektyw  Rady 91/692/EEC; tekst pierwotny: OJ L 

194 25.07.75 p.23; 
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Kwestia ustalenia wzajemnego stosunku pomi dzy ogólnymi regulacjami ustawy o 
odpadach a przepisami zawartymi w aktach szczególnych w prawie polskim ju  na 
gruncie ustawy o odpadach z 2001 r. nie zosta a uwzgl dniona, co przy jej uchwalaniu 
nie mia o specjalnie istotnego znaczenia ze wzgl du na fakt, i  wówczas by a w zasadzie 
jedynym aktem kwestii post powania z odpadami dotycz cym. Uk ad ten jednak szybko 
zacz  si  zmienia  i w chwili obecnej post powanie z odpadami regulowane jest szere-
giem aktów rangi ustawowej, dotycz cych ró nych zagadnie  szczegó owych (g ównie 
post powania z okre lonymi rodzajami odpadów). Nie zosta  jednak prawnie rozstrzy-
gni ty, w sposób wyra ny, problem stosowania do tych dzia a  ogólnych przepisów 
ustawy o odpadach i nie zmienia tego równie  projekt nowej ustawy. Art. 2 ust. 2 pro-
jektu przyjmuje konstrukcj  analogiczn  do zawartej w art. 2 ust. 3 ustawy z 2001 r. – 
wskazano w n im akty, których postanowienia ustawy o odpadach „nie naruszaj ”. Takie 
sformu owanie oznacza wy czenie stosowania przepisów ogólnych (ustawy o odpa-
dach) do kwestii poddanych regulacji szczegó owej (regulowanych przepisami ustaw 
szczegó owych), jest wi c prawnym usankcjonowaniem regu y „lex specialis derogat 

legi generali”. Wymaga to jednak, przy przyjmowaniu nowego aktu szczegó owego, 
wprowadzania go do odpowiedniego wykazu w akcie ogólnym, czego w dotychczasowej 
ustawie ogólnej nie robiono. Przepis art. 2 ust. 2 nowej ustawy takie kompletne (jak si
wydaje) w tym momencie wyliczenie aktów szczególnych ju  zawiera, perspektywicznie 
b dzie jednak wymaga  precyzyjnego uzupe niania. 

Z zakresu obowi zywania przepisów nowej ustawy w sposób wyra ny wy czono 
tak e kilkana cie kwestii, wyliczonych w art. 2 ust. 1, i tu zachowuj c koncepcje z 
odpowiednich przepisów ustawy z 2001 r., warunkowan  zreszt  postanowieniami 
prawa unijnego8. Konstrukcja oparta jest na za o eniu, e przepisów ustawy o odpadach 
nie stosuje si  do okre lonych substancji, takich jak dla przyk adu gazy i py y wprowa-
dzane do atmosfery, produkty uboczne pochodzenia zwierz cego, cieki, niektóre 
postaci biomasy. Zasady zastosowania wy czenia musz  by  jednak precyzyjnie inter-
pretowane, bowiem ustawa zwykle je okre la nie w sposób ogólny, ale przy wskazania 
ró nych dodatkowych warunków. Samo sformu owanie przepisu wskazuje tak e, e
wymienione rodzaje substancji mog  spe nia  cechy „odpadu”, ale post powanie z nimi 
nie jest jednak prowadzone z uwzgl dnieniem przepisów o odpadach. 

                                           
8  Przyk adowo przy przygotowywaniu projektu nowej r.d.o. wskazywano na konieczno  d enia do 

unikni cia powielania rozwi za  ju  przyj tych w innych aktach wspólnotowych, których system znacznie 
zosta  od czasów przyj cia dotychczasowej dyrektywy ramowej rozbudowany; charakterystycznym przy-
k adem by y tu przepisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego (rozporz -
dzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 pa dziernika 2002 r. ustanawiaj ce
przepisy sanitarne dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego nieprzeznaczonych do spo-
ycia przez ludzi (Dz.Urz. UE L 273 z 10.10.2002, s. 1), pó niej zmienione rozporz dzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 pa dziernika 2009 r. okre laj cym przepisy sanitarne 
dotycz ce produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego, nieprzeznaczonych do spo ycia przez ludzi, i 
uchylaj cym rozporz dzenie (WE) nr 1774/2002 - Dz.UrzUEL.2009.300.1. 



NOWE REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE POST POWANIA Z ODPADAMI – NOWA USTAWA O ODPADACH 63

2. Zakres przedmiotowy regulacji i podstawowe definicje 
Konieczno  przyj cia nowej r.d.o. mi dzy innymi uzasadniano potrzeb  doprecy-

zowania podstawowych poj  okre laj cych zakres stosowania przepisów o odpadach. 
W konsekwencji nowa dyrektywa ramowa rozbudowa a system definicji poj  zwi za-
nych z gospodarowaniem odpadami, uwzgl dniaj c tak e do wiadczenia p yn ce z 
praktyki. Wprowadzono dla przyk adu rozró nienie mi dzy poj ciami: „wst pnego 
magazynowania odpadów poprzedzaj cego ich zbieranie", „zbierania odpadów" i „ma-
gazynowania odpadów poprzedzaj cego ich przetwarzanie". Wynika o to z za o enia, e
podmioty wytwarzaj ce odpady w trakcie swojej dzia alno ci nie powinny by  uznawa-
ne za uczestnicz ce w gospodarowaniu odpadami i podlegaj ce obowi zkowi uzyskania 
zezwolenia na magazynowanie w asnych odpadów poprzedzaj ce ich zbieranie9.

W zasadzie10 nie zosta a zmieniona definicja dla systemu podstawowa, czyli defini-
cja „odpadów”11, uzupe niono j  jednak z jednej strony definicjami szczególnych rodza-
jów odpadów (np. bioodpady - maj  to  by  ulegaj ce biodegradacji odpady ogrodowe i 
parkowe, odpady spo ywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placó-
wek zbiorowego ywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zak adów
przetwórstwa spo ywczego), z drugiej za , co wydaje si  jednym z najwa niejszych 
elementów nowej dyrektywy, szeregiem przepisów d cych do u atwienia odró nienia 
„odpadów” od „nie-odpadów”. W szczególno ci chodzi tu o dwie kwestie – odró nienie 
„odpadów” od „produktów ubocznych” (art. 5) oraz wskazanie kryteriów, za pomoc
których mo na by oby uzna , e odpad przesta   by  odpadem (ze wzgl du na szczegól-
ne warunki nie musi by  traktowany jak odpad - art. 6).  

Wprowadzenie poj cia „produkty uboczne” mia o na celu ograniczenie wskazanych wy-
ej w tpliwo ci powstaj cych w odniesieniu do okre lonego typu przedmiotów z punktu 

widzenia konieczno ci kwalifikowania ich do kategorii odpadów. Samo poj cie w prawo-
dawstwie unijnym nie jest nowe, pojawi o si  ju  wcze niej, najpierw w przepisach dotycz -
cych „produktów ubocznych pochodzenia zwierz cego” (wskazywane wcze niej rozporz -
dzenie 1774/2002), jednak na gruncie tego aktu jego rola by a nieco inna, chodzi o o general-
ne wy czenie okre lonej kategorii przedmiotów, zdefiniowanych w przepisach rozporz dze-
nia spod mocy obowi zuj cej przepisów o odpadach, a uregulowanie post powania z nimi 
przepisami odr bnymi, zak adaj cymi nadzór nad wykonaniem wprowadzanych obowi z-
ków s u cych ochronie ludzi i zwierz t od strony weterynaryjnej. 

W kontek cie przepisów o odpadach chodzi o natomiast o w tpliwo ci dotycz ce in-
terpretacji poj cia ”odpad”, w szczególno ci zwi zane z praktycznymi trudno ciami
odró nienia „odpadu” od „pozosta o ci produkcyjnej” czy „produktu ubocznego”, które 
mog  by  wykorzystywane w dzia alno ci gospodarczej bez konieczno ci podporz d-
kowywania takich dzia a  wymaganiom zwi zanym z gospodarowaniem odpadami. 

                                           
9  O konsekwencjach tego rozró nienia w dalszej cz ci opracowania; 
10  W zasadzie, bowiem w definicji nie ma ju  odwo ania do za cznika wskazuj cego kategorie odpadów, 

bowiem w nowej r.d.o. z tego za cznika zrezygnowano. Zmiana ta ma sens tak e dla interpretacji defini-
cji – podkre la, e dla kwalifikacji okre lonego przedmiotu czy substancji znaczenie ma przede wszystkim 
element „pozbycia si ”, a nie formalne nazwanie „odpadem” poprzez zaliczenie do tej kategorii w jakim
wykazie. 

11  Warto to za o enie podkre li , bowiem wynikn o ono z przekonania, e w sytuacji, w której nie uda o si
opracowa  definicji zdecydowanie lepszej ni  dotychczasowa, budz ca wci  ró ne w tpliwo ci, lepiej 
jest t  star  definicj  pozostawi  ni  zast powa  j  okre leniem, w stosunku do którego pewne w tpliwo-
ci pozostan , pojawi  si  by  mo e równie  nowe. Definicja funkcjonuj ca zosta a za  ju  uzupe niona 

stosunkowo rozbudowanym orzecznictwem i warto dorobek tego orzecznictwa utrzyma .
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Skutkowa y te w tpliwo ci próbami konstruowania ró nego rodzaju wytycznych, okre-
laj cych za pomoc  jakich kryteriów nale a oby zmierza  do ustalenia charakteru 

danego przedmiotu, jak np. wytyczne zawarte w decyzji OECD z 1998 r.12. Wytyczne 
sugerowa y przeprowadzenie takiego badania poprzez udzielenie odpowiedzi na szereg 
pyta , traktowanych jednak tylko jako pomocnicze. 

W nowej r.d.o. do zagadnienia odniesiono si  ju  w preambule, w której w tezie 22 
podkre lono potrzeb  doprecyzowania definicji odpadów m.in. poprzez wskazanie, 
kiedy substancje lub przedmioty powstaj ce w wyniku procesu produkcyjnego, którego 
pierwotnym celem nie jest wyprodukowanie tych substancji lub przedmiotów, s  pro-
duktami ubocznymi, a nie odpadami. W tezie zwrócono uwag , e decyzja o tym, e
dana substancja nie jest odpadem, mo e by  podj ta wy cznie na podstawie skoordy-
nowanego podej cia, które powinno by  regularnie aktualizowane i tylko pod warun-
kiem, e takie rozstrzygni cie jest spójne z celami ochrony rodowiska i zdrowia cz o-
wieka. Natomiast w przepisach aktu produkt uboczny to substancja lub przedmiot, 
powstaj ce w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich 
produkowanie. Takie substancje lub przedmioty mog  by  uznane za produkty uboczne, 
a wi c nie za odpady, je eli zostan cznie spe nione kryteria wskazane w art. 5 ust. 1. 

Kwestia dookre lenia warunków, przy spe nieniu których odpad przestaje by  odpadem 
(utrata statusu odpadu) ma znaczenie przede wszystkim dla oceny zamierzanych do zastoso-
wania czy zastosowanych procesów zagospodarowania odpadów, które pozbawiaj c odpady 
pewnych ich cech mog  pozwoli  na uznanie, e dana substancja lub przedmiot, ju  wcze-
niej zakwalifikowana do kategorii odpadów, ten status utraci a. Zgodnie bowiem z now

r.d.o. odpady mog  by pozbawione statusu odpadu poprzez poddanie ich procesom odzy-
sku, w szczególno ci recyklingu, je eli po zrealizowaniu takiego procesu b d  spe nia
kryteria ustalone w art. 6 ust. 1. Przepis formu uje raczej pewne generalne wskazówki, które 
powinny pos u y  doprecyzowaniu szczegó owych wymaga , polegaj cych m.in. na ustale-
niu warto ci dopuszczalnych zanieczyszcze  czy dookre leniu potencjalnego niekorzystnego 
oddzia ywania substancji lub przedmiotu na rodowisko naturalne. Nacisk po o ony jest tu 
na wymagania, jakie w wyniku przeprowadzonego procesu maj  spe nia  substancje lub 
przedmioty, pozbawione statusu odpadu. Odr bn  natomiast kwesti  jest ustalanie ewentual-
nych minimalnych standardów technicznych dla czynno ci przetwarzania odpadów, czego 
dotyczy art. 27 dyrektywy 98/2008 pozwalaj cy na przyjmowanie odpowiednich wytycz-
nych na szczeblu prawa UE. 

W obu przypadkach za o ono, e ustanowione warunki mog  by  precyzowane ak-
tami uzupe niaj cymi, zarówno na szczeblu Unii jak i przez pa stwa cz onkowskie. 
Zauwa y  te  nale y, i  przyj cie tych za o e  spowodowa o w konsekwencji zawarcie 
w dyrektywie wyra nego stwierdzenia, e uj cie w wykazie odpadów danej substancji 
lub produktu nie oznacza, e stanowi  one odpad we wszystkich okoliczno ciach, s  do 
kategorii odpadów kwalifikowane tylko po stwierdzeniu spe niania wymaga  okre lo-
nych w definicji odpadu (art. 7 ust.1 in fine). 

Wskazane definicje ogólne uzupe nione s  definicjami dotycz cymi szczególnych kate-
gorii odpadów, gdzie pewn  nowo ci  jest wskazane ju  wy ej  wprowadzenie definicji 
„bioodpadów” (art. 3 pkt. 4 dyrektywy). Nie jest natomiast oczywi cie nowo ci  definicja 
„odpadów niebezpiecznych”, zmieniona jednak zosta a nieco jej tre  w kontek cie kryteriów 
kwalifikowania odpadów do takiej kategorii. Wed ug dyrektywy takim kryterium maj  by
tylko w a ciwo ci odpadów – odpad niebezpieczny to odpad, który wykazuje co najmniej 
jedn  spo ród w a ciwo ci niebezpiecznych wymienionych w za czniku III. 

                                           
12  OECD, 1998. Dokument ko cowy instrukcji odró niania odpadów od substancji nie b d cych odpadami; 
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Konstrukcje te do projektu nowej ustawy o odpadach zosta y przeniesione do  wier-
nie i w znacznej cz ci w czone do s owniczka ustawy zawartego w art. 3 ust. 1. Defi-
nicja poj cia podstawowego, czyli poj cia „odpad”, nie znajduje si  ju , tak jak dotych-
czas, w odr bnym przepisie, a zawarto j  w art. 3 ust. 1 pkt. 613, nie ma w niej ju
odwo ania do za cznika do ustawy wymieniaj cego kategorie odpadów, takiego za cz-
nika bowiem te  ju  w ustawie nie ma.  Definicja „odpadów niebezpiecznych” oparta 
zosta a na ich w a ciwo ciach, zawarto j  jednak w odr bnym przepisie14 odwo uj cym
si  co do w a ciwo ci do za cznika ustawy. Pozostawiona zosta a generalna konstrukcja 
okre laj ca zasady zaliczania odpadów do kategorii odpadów niebezpiecznych, poprzez 
po pierwsze kwalifikacj  ogóln  dokonywan  list  odpadów niebezpiecznych ustalan
przez ministra w dotychczasowy sposób, czyli odpowiednim oznaczeniem kodów 
odpadów zaliczanych do tej kategorii w katalogu odpadów. Utrzymana zosta a tak e
mo liwo  dokonania przez posiadacza odpadów zmiany klasyfikacji odpadów niebez-
piecznych na odpady inne ni  niebezpieczne przez wykazanie, e nie posiadaj  one 
w a ciwo ci odpadów niebezpiecznych okre lonych w za czniku nr 3 do ustawy (art. 7 
projektu). Wymagane jednak b dzie zg oszenie dokonania takiej zmiany marsza kowi, 
ten za  ewentualnie powinien zatwierdzi  zmian  klasyfikacji decyzj .

Ze wzgl du na zawarcie w ustawie ró nych regulacji szczegó owych odnosz cych
si  do post powania z okre lonymi rodzajami odpadów zdefiniowano tak e takie szcze-
gólne rodzaje odpadów, jak chocia by „odpady medyczne” czy „odpady weterynaryjne”. 
Ze wzgl du na funkcjonowanie w polskim systemie prawnym przepisów ustanawiaj -
cych specjalne systemy organizacyjne dotycz ce post powania z odpadami komunalny-
mi, przy czym cz  tych przepisów znajduje si  tak e w ustawie ogólnej15.

Kwestiom uznania substancji lub przedmiotu za produkt uboczny oraz okre lania wa-
runków utraty statusu odpadu po wi cono dwa ko cowe rozdzia y dzia u I projektu 
(odpowiednio rozdz. 4 i rozdz. 5). Kwesti  uznawania substancji lub przedmiotów za 
produkty uboczne projekt w pewnym zakresie formalizuje, na takie zaliczenie wymaga-
na jest bowiem pewna forma zgody administracyjnej. Ustawa warunki zaliczenia okre la
w odpowiednim przepisie (art. 10), przy czym przewidziana jest mo liwo  szczegó o-
wego okre lenia rozporz dzeniem takich warunków dla okre lonych substancji czy 
przedmiotów. Podmiot zainteresowany wykazaniem, e prowadzona przez niego dzia-
alno  skutkuje powstaniem produktów ubocznych, a nie odpadów, b dzie zobowi zany 

do zg oszenia marsza kowi takiego produktu ubocznego i przed o enia spe nienia 
wymaganych prawem warunków za tym przemawiaj cych. Marsza ek ma mie  trzy 
miesi ce czasu na ocen  zg oszenia, niewydanie w tym czasie decyzji sprzeciwiaj cej si
zaproponowanej kwalifikacji oznacza zgod  na traktowanie substancji lub przedmiotu za 
produkt uboczny (tzw. milcz ca zgoda). Dalsze post powanie z produktami ubocznymi 
b dzie wymaga o ich odseparowania od wytwarzanych czy posiadanych odpadów. 

 Warunki wymagane dla uznania, e przedmiot czy substancja przesta y by  odpa-
dem (utraci y status odpadów) okre la art. 15 projektu z dodatkowym za o eniem, e
musz  by  spe nione tak e odpowiednie wymagania ustalone na gruncie prawa unijnego. 
Utrata statusu odpadu jest mo liwa tylko przez przeprowadzenie procesu odzysku, a w 
szczególno ci recyklingu, za  dalsze post powanie z „by ym” odpadem wymaga odsepa-
rowania takiej substancji lub przedmiotu od odpadów. 

                                           
13 „ ..odpadach – rozumie si  przez to ka d  substancj  lub przedmiot, których posiadacz pozbywa si ,

zamierza si  pozby  lub do których pozbycia si  jest obowi zany”
14  Art. 3 ust. 4 – „Odpady niebezpieczne oznaczaj  odpady wykazuj ce co najmniej jedn  spo ród w a ciwo-

ci niebezpiecznych. W a ciwo ci powoduj ce, e odpady s  odpadami niebezpiecznymi, okre la za cznik 

nr 3 do ustawy”. 
15  Dzia  III ustawy – „Plany gospodarki odpadami”; poza tym s  to przepisy ustawy z 13 wrze nia 1996 r. o 

utrzymaniu porz dku i czysto ci w gminach - tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 391 z pó n.zm. 
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3. Zasady ogólne gospodarki odpadami 
 W projekcie ustawy o odpadach zasady takie uregulowano w dziale II, nosz cym

taki w a nie tytu . Oceniaj c jednak postanowienia przepisów w tym dziale zawartych 
trudno by oby wszystkie z nich uzna  za „zasady ogólne” w sensie, jaki instytucji 
prawnej w ten sposób nazywanej nadaje teoria prawa16. Przepisy w tym fragmencie 
projektu faktycznie w wi kszo ci s  przepisami okre laj cymi ogólne wymagania 
odnosz ce si  do dzia a  maj cych charakter gospodarki odpadami. Ewentualne „zasady 
ogólne” ustawy mog  by  dopiero wyinterpretowane z pewnych przepisów w tym 
fragmencie ustawy zawartych. 

Samo poj cie „gospodarka odpadami” zdefiniowano w art. 3 pkt. 3 jako wytwarzanie 
odpadów i gospodarowanie nimi, co wyra nie ustala relacje pomi dzy „gospodark ”
a „gospodarowaniem” odpadami. Dzia ania o charakterze „gospodarowania odpadami” 
obejmuj  natomiast, wed ug definicji z art. 3 pkt. 2, zbieranie, transport, przetwarzanie 
odpadów, cznie z nadzorem nad tego rodzaju dzia aniami, jak równie  pó niejsze 
post powanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz dzia ania wykonywane  
w charakterze sprzedawcy odpadów lub po rednika w obrocie odpadami W poj ciu tym 
za element „gospodarowania” uznano „przetwarzanie odpadów”, poj cie wprowadzone 
przez now  r.d.o., do naszego ustawodawstwa ju  w czone nowelizacj  dotychczasowej 
ustawy o odpadach obowi zuj c  od 1 stycznia 2012 r. I to poj cie dla ogólnych za o e
projektu ustawy jest bardzo wa ne, st d jego zdefiniowanie w s owniczku na wzór 
definicji dyrektywy 2008/98 – przetwarzanie to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, 
w tym przygotowanie poprzedzaj ce odzysk lub unieszkodliwianie (art. 3 pkt. 21 projek-
tu ustawy o odpadach). Celem definicji wydaje si  by  pokazanie, e odzysk lub uniesz-
kodliwianie nie musz  by  realizowane wobec odpadów bezpo rednio, e mog  by
niezb dne dzia ania odpady do tego przygotowuj ce (prowadzone niekoniecznie przez 
ten sam podmiot, który dokonuje np. odzysku17), jednak te wst pne dzia ania maj  by
kwalifikowane tak, jak proces g ówny – przetwarzanie odpadów celem poddania ich 
odzyskowi ma by  od strony prawnej traktowane tak, jak odzysk, podobnie wobec 
unieszkodliwiania18.

Generalnie wi c poj cie „gospodarowania odpadami” skonstruowane zosta o w no-
wych przepisach szerzej, ni  dotychczas, zarówno od strony przedmiotowej (poprzez 
w czenie do niego „przetwarzania odpadów”), jak i od strony podmiotowej, przez 
uznanie za „gospodarowanie odpadami” tak e dzia a  podejmowanych przez sprzedaw-
ców i po redników19, nawet je eli podmioty te nie wchodz  w posiadanie odpadów (nie 
staj  si  wi c posiadaczami odpadów,  do których s  kierowane dotychczasowe przepi-
sy). Poj cie to w nowych przepisach zosta o skonstruowane zgodnie z wymaganiami 

                                           
16 Zob. tu w szczególno ci opracowanie P. Korzeniowskiego „Zasady prawne ochrony rodowiska”, Wydaw-

nictwo U , ód  2010, i dokonany tam przegl d ustale  teoretycznych dotycz cych zagadnienia (cz  I 
rozdz. 4 s. 207 i nast.) 

17 Co ma szczególne znaczenie dla przepisów okre laj cych zasady administracyjnej reglamentacji prowadze-
nia gospodarowania odpadami, pozwala bowiem na obj cie taka reglamentacj  podmioty dotychczas nie-
jako konieczno ci uzyskania zgody na prowadzenie gospodarowania odpadami umykaj ce – podmiot 
prowadz cy tylko dzia ania o charakterze czynno ci przygotowawczych nie prowadzi odzysku czy uniesz-
kodliwiania w cis ym tych s ów znaczeniu, a zgody by y dotychczas wymagane na prowadzenie w a nie
odzysku czy unieszkodliwienia, a nie czynno ci te dzia ania poprzedzaj cych. 

18 Zob. szerzej na temat tego poj cia – M. Górski „Przetwarzanie odpadów” jako poj cie prawne”; w – 
„Wybrane problemy prawa ochrony rodowiska”; red. B. Rakoczy, M. Pcha ek; Wolters Kluwer Business, 
Warszawa 2010, s. 223-234. 

19  W tek cie polskim nowej r.d.o. okre lani jako dealerzy i brokerzy. 
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nowej r.d.o., z czym si  wi e w szczególno ci dalsze okre lanie obowi zków adreso-
wanych do podmiotów gospodarowaniem odpadami si  zajmuj cych. Zauwa y  tu 
jednak warto, e dyrektywa nie wprowadza poj cia „gospodarka odpadami”, wytwarza-
nia odpadów jej przepisy dotycz  bowiem tylko incydentalnie, w szczególno ci, podob-
nie jak poprzednia dyrektywa ramowa, nie zawieraj   postanowie  wymagaj cych
reglamentowania wytwarzania odpadów. W dotychczasowych przepisach polskich takie 
wymagania s  natomiast do  rozbudowane.  

Szczególn  ide  nowej dyrektywy ramowej jest tworzenie rodków prawnych pro-
muj cych ide  „spo ecze stwa recyklingu”, d cego do eliminacji wytwarzania odpa-
dów i do wykorzystywania odpadów jako zasobu. Realizacja tego za o enia wymaga
powinna przede wszystkim zapewnienia segregacji u ród a oraz zbierania i recyklingu 
priorytetowych strumieni odpadów. Uwzgl dniaj c te za o enia dyrektywa w wyra ny 
sposób ustala w art. 4 nieco przemodelowan  hierarchi  post powania z odpadami. Taki 
schemat i równocze nie hierarchia post powania z odpadami ma s u y  wskazaniu 
kolejno ci priorytetów w polityce i przepisach dotycz cych zapobiegania powstawaniu 
odpadów oraz gospodarowania nimi i obejmuje – 

zapobieganie; 
przygotowywanie do ponownego u ycia; 
recykling;
inne metody odzysku, np. odzysk energii; 
unieszkodliwianie. 

Schemat ma by  podstawow  wytyczn  dla pa stw cz onkowskich przy konstruowa-
niu systemów gospodarowania odpadami, hierarchia nie musi by  jednak traktowana 
jako absolutnie wi ca, dyrektywa dopuszcza dla niektórych szczególnych strumieni 
odpadów odst pienie od niej. Musi to jednak by  uzasadnione zastosowaniem metodo-
logii my lenia o cyklu ycia produktu, obejmuj cej ca kowity wp yw zwi zany z wytwa-
rzaniem i gospodarowaniem takimi odpadami. Wytyczne te, z punktu widzenia podsta-
wowych za o e  dyrektywy, maj  charakter ogólnych zasad post powania z odpadami, 
do których nale a oby tak e w czy  obowi zek ochrony rodowiska i zdrowia ludzi 
oraz zmniejszenia ogólnych skutków u ytkowania zasobów i poprawy efektywno ci
takiego u ytkowania. 

Tego rodzaju wymagania s  transponowane do projektu przepisami zawartymi w po-
cz tkowych rozdzia ach dzia u II i ustanowione tam zasady mo na by oby uznawa
w a nie za zasady ogólne ustawy w uj ciu teoretycznym, a tym samym zasady ogólne 
gospodarki odpadami, przyjmuj c ju  tu dokonane ustaw  rozró nienie „gospodarki” i 
„gospodarowania” odpadami. Do zasad tych nale a oby wi c zaliczy  – 
1) zasad  ochrony zdrowia i ycia ludzi oraz przestrzegania wymaga  ochrony rodo-

wiska (rozdz. 1 w dziale II), 
2) zasad  przestrzegania hierarchii sposobów post powania z odpadami (rozdz. 2), 
3) zasad  blisko ci (rozdz. 3), 
4) zasad  „zanieczyszczaj cy p aci”, w do  zawoalowany sposób po czon  z zasad

rozszerzonej odpowiedzialno ci producenta (rozdz. 5), 
5) zasada odpowiedzialno ci posiadacza za zgodne z prawem zagospodarowanie odpa-

dów (rozdz. 9, art. 28 ust. 1 w rozdz. 8). 
Wskazane zasady powinny odgrywa  rol  generalnych i wi cych wytycznych, maj -
cych zastosowanie przy interpretacji i stosowaniu wszystkich przepisów ustawy. Wi -
cy charakter wynika by z faktu nadania im przez ustawodawc  charakteru norm rangi 
ustawowej, odnosz cych si  generalnie do dzia a  o charakterze gospodarki odpadami. 
Adresatami zasad s  zarówno podmioty tak  gospodark  prowadz ce, jak i w a ciwe 
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organy administracji ustalaj ce wymagania, jakim gospodarka odpadami powinna 
odpowiada  (zarówno w drodze aktów generalnych, jak i indywidualnych), a tak e
nadzoruj ce dzia ania podmiotów wytwarzaj cych odpady b d  odpadami gospodaruj -
cych.

W dziale II projektu znalaz y si  tak e przepisy konstruuj ce szereg wymaga  o cha-
rakterze ogólnym, odnosz cych si  do post powania z wszelkimi b d  okre lonymi 
odpadami oraz wskazanych sposobów post powania z odpadami. Najwa niejsze zagad-
nienia tymi przepisami regulowane dotycz  – 

ogólnego okre lenia obowi zków posiadacza odpadów (wraz z mo liwo ci  ich 
dookre lania aktami wykonawczymi) 
zasad post powania z odpadami niebezpiecznymi, 
wymaga  zwi zanych z prowadzeniem magazynowania odpadów, 
prowadzenia dzia a  polegaj cych na zbieraniu lub transporcie odpadów, 
wymaga  zwi zanych z prowadzeniem przetwarzania odpadów w instalacjach  
i urz dzeniach. 

W dziale II ustawy znalaz y si  tak e przepisy odnosz ce si  do rodków prawnych o 
charakterze gwarancyjnym i odpowiedzialno ciowym. Chodzi  tu o zawarte w rozdz. 11 
regulacje dotycz ce wstrzymywania dzia alno ci posiadacza odpadów oraz w rozdz. 8 
przepisy dotycz ce usuwania odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazyno-
wania albo sk adowania. 

4. Podmiotowy zakres obowi zywania ustawy i podstawowe 
obowi zki podmiotów gospodaruj cych odpadami 

Projekt nowej ustawy o odpadach pozostawia bez zmian g ówne za o enia dotycz ce 
podmiotowego zasi gu obowi zywania jej przepisów, s  one bowiem nadal adresowane 
w pierwszym rz dzie do posiadaczy odpadów, w tym do szczególnej kategorii posiada-
czy w postaci wytwórców odpadów. Tym niemniej pewne zmiany w tym zakresie 
nast pi y, po pierwsze poprzez wprowadzenie do ustawy, wzorem nowej r.d.o., dwóch 
kategorii podmiotów maj cych do czynienia z odpadami, chocia  nie zawsze b d cych 
posiadaczami odpadów. Chodzi tu o wspomnianych ju  wy ej sprzedawców odpadów20
i po redników w obrocie odpadami21.

Odwo uj c si  do postanowie  nowej r.d.o. zauwa y  nale y przepisy tego aktu,  
w szczególno ci art. 8, odwo uj ce si  do tzw. zasady rozszerzonej odpowiedzialno ci
producenta, konstruuj ce ogóln  regu  poszerzenia podmiotowego zakresu obowi zków 
zwi zanych z post powaniem z odpadami. Zgodnie z t  zasad  obowi zkami zwi zany-
mi z post powaniem z odpadami mog  by  obci ani przedsi biorcy produkuj cy b d
wprowadzaj cy na rynek okre lone produkty, w procesie u ytkowania których to pro-
duktów zostaj  one przekszta cone w odpady. Producent produktu (podmiot wprowadza-
j cy produkt na rynek) oczywi cie nie jest wytwórc  czy posiadaczem odpadów, jednak-

                                           
20  Wed ug definicji z art. 3 pkt. 27 sprzedawc  jest podmiot, który nabywa, a  nast pnie zbywa odpady, we 

w asnym imieniu, w tym równie  podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiadanie. 
21  Wed ug definicji z art. 3 pkt. po rednikiem takim jest ka dy kto organizuje przetwarzanie odpadów  

w imieniu innych podmiotów, w tym równie  podmiot, który nie obejmuje odpadów fizycznie w posiada-
nie. 
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e dyrektywa dopuszcza mo liwo  obci enia go takimi obowi zkami, jak obowi zek 
przyjmowania zwracanych produktów i odpadów pozostaj cych po wykorzystaniu tych 
produktów, tak e pó niejsze gospodarowanie tymi odpadami i czy obowi zek poniesie-
nia odpowiedzialno ci finansow  za zrealizowanie takich dzia a . Odpowiedzialno
taka mo e równie  obejmowa  obowi zek podawania do publicznej wiadomo ci infor-
macji o stopniu, w jakim mo na ponownie wykorzysta  i przetworzy  dany produkt. 

Projekt nowej ustawy o odpadach przepisu transponuj cego wspomnian  zasad
w postaci zasady ogólnej nie zawiera, jest ona w prawie polskim realizowana przepisami 
ustaw szczegó owych. W szczególno ci chodzi tu o takie akty, jak dla przyk adu ustawa 
z dnia 11 maja 2001 roku o obowi zkach przedsi biorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej i op acie depozytowej22, ustawa z dnia 
20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji23, ustawa z dnia 29 
lipca 2005 r. o zu ytym sprz cie elektrycznym i elektronicznym24 czy ustawa z dnia 24 
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach25.

Dwie kluczowe definicje okre laj ce podmiotowy zasi g obowi zywania przepisów 
nowej ustawy o odpadach, a wi c definicje posiadacza odpadów i wytwórcy odpadów,  
w porównaniu z definicjami obowi zuj cymi dotychczas nie uleg y zmianie. W obu 
przypadkach oznacza to, e nie s  to definicje identyczne z unijnymi, w obu pozostan
wprowadzone wcze niej dodatkowe elementy. I tak pod poj ciem „posiadacza odpa-
dów” projekt nakazuje w art. 3 pkt. 19 wytwórc  odpadów lub osob  fizyczn , osob
prawn  oraz jednostk  organizacyjn  nieposiadaj c  osobowo ci prawnej, b d ce w 
posiadaniu odpadów; w definicji pozosta o domniemanie, zgodnie z którym uznaje si ,
e w adaj cy powierzchni  ziemi jest posiadaczem odpadów znajduj cych si  na nieru-

chomo ci26. Natomiast „wytwórca odpadów” to wed ug definicji z art. pkt. 32 ka dy, 
którego dzia alno  lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwór-
ca odpadów), oraz ka dy, kto przeprowadza wst pn  obróbk , mieszanie lub inne 
dzia ania powoduj ce zmian  charakteru lub sk adu tych odpadów. Ustawa utrzymuje 
uzupe nienie definicji wskazuj ce, i  wytwórc  odpadów powstaj cych w wyniku 
wiadczenia us ug w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbior-

ników lub urz dze  oraz sprz tania, konserwacji i napraw jest podmiot, który wiadczy 
us ug , chyba e umowa o wiadczenie us ugi stanowi inaczej27.

Obowi zki adresowane do podmiotów poddanych przepisom nowej ustawy o odpa-
dach konstruowane s  w sposób podobny do dotychczasowego. Mo na bowiem pod 
wzgl dem podmiotowym wyró ni  obowi zki o charakterze ogólnym, adresowane do 
wszystkich tych podmiotów, tych jest jednak stosunkowo ma o. Dominuj c  grup
stanowi  obowi zki adresowane do poszczególnych kategorii podmiotów, a wi c posia-
daczy odpadów (wszystkich b d  zajmuj cych si  gospodarowaniem odpadami), wy-
twórców odpadów, sprzedawców i po redników. Patrz c na stron  podmiotow  warto 
podkre li  wiele ró nych typów obowi zków adresowanych do aparatu administracji 
publicznej, zarówno organów administracji samorz dowej (tu g ównie marsza ek
i starosta), jak i rz dowej (w szczególno ci wojewódzki inspektor ochrony rodowiska, 
w du o mniejszym zakresie regionalny dyrektor ochrony rodowiska). 

                                           
22  Dz.U.2007.90.607 z pó n.zm. 
23  Dz.U.2005.25.202 z pó n.zm. 
24  Dz.U.2005.180.1495 z pó n.zm. 
25  Dz.U.2009.79.666 z pó n.zm. 
26  Domniemania takiego definicja unijna (art. 3 pkt. 6 nowej r.d.o.) nie zawiera, nie obejmuje tak e jednostek 

organizacyjnych nie posiadaj cych osobowo ci prawnej. 
27  Tego ostatniego fragmentu odpowiednia definicja nowej r.d.o. (art. 3 pkt. 5) tak e nie przewiduje. 
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Analizuj c obowi zki od strony ród a prawa je wprowadzaj cego pami ta  trzeba  
i o tym, e poza ustaw  ogóln  (tak  rol  pe ni  b dzie nowa ustawa o odpadach, gdzie 
konstruowane s  obowi zki ogólne ale równie  i szczegó owe, odnoszone do posiadaczy 
szczególnych rodzajów odpadów, jak i prowadz cych szczególne sposoby gospodaro-
wania odpadami, tu zw aszcza sk adowanie i termiczne przekszta canie), wiele obowi z-
ków wynika z przepisów szczególnych, zw aszcza ustaw dotycz cych post powania  
z ró nymi szczególnymi kategoriami odpadów, zw aszcza ustaw powo anych przyk a-
dowo wy ej.

Kolejnym sposobem spojrzenia na obowi zki adresowane do podmiotów w czonych
do gospodarki odpadami mo e by  podzia  tych obowi zków na obowi zki o charakte-
rze materialnym, okre laj ce szereg konkretnych wymaga  dotycz cych pewnych 
sposobów post powania (np. prowadzenia sk adowania czy termicznego przekszta cania 
odpadów), w wielu przypadkach formu owanych w sposób bardzo szczegó owy a nawet 
kazuistyczny. Drug  grup  by yby wówczas obowi zki o charakterze formalnym, 
wi ce si  z konieczno ci  uzyskiwania okre lonych zgód administracyjnych na pro-
wadzenie dzia a  zwi zanych z odpadami czy te  prowadzenie sprawozdawczo ci 
dotycz cej tych dzia a , wraz z przekazywaniem niezb dnych informacji w a ciwym
organom. Tu warto zwróci  uwag  na zmiany, jakie projekt wprowadza do regulacji 
dotycz cych prawnej reglamentacji gospodarki odpadami. 

W tym zakresie po pierwsze z ustawy o odpadach znikn  przepisy dotycz ce zgód na 
wytwarzanie odpadów. Zgody tego rodzaju unijnymi przepisami dotycz cymi odpadów 
generalnie nie s  wymagane i dotychczasowe regulacje polskie by y w tych kwestiach 
znacznie bardziej restrykcyjne. Nie oznacza to ca kowitej rezygnacji z tych zgód, pozo-
stawione zosta y w odniesieniu do wytwarzania odpadów zwi zanego z funkcjonowa-
niem instalacji, odpowiednie wymagania przeniesione zosta y do ustawy P.o. .28.
W tej e ustawie znajdowa  si  b dzie po zmianach wymóg uzyskania pozwolenia 
emisyjnego na wytwarzanie odpadów (nowy art. 180a), utrzymana zostanie te  koniecz-
no  uzyskania takiej zgody w pozwoleniu zintegrowanym. W ustawie o odpadach 
przewidziano natomiast konieczno  uzyskania pozwolenia na zbieranie lub przetwarza-
nie odpadów, organem w a ciwym generalnie b dzie starosta b d  marsza ek, mo liwe 
b dzie wprowadzenie zwolnienia z takiego obowi zku poprzez rozporz dzenie. Obo-
wi zek ten b dzie oczywi cie dotyczy  posiadaczy odpadów prowadz cych wskazane 
dzia ania, przy czym ustanowienie konieczno ci uzyskania zezwolenia na zbieranie 
odpadów wyra nie zaostrza postanowienia nowej r.d.o., która w odniesieniu do tych 
dzia a  obowi zku wprowadzenia zezwole  nie przewiduje.  

Prowadzenie natomiast dzia a  nie obj tych obowi zkiem uzyskania zezwolenia,  
w tym dzia a  prowadzonych przez sprzedawców i po redników, b dzie mo liwe po 
dokonaniu zg oszenia i uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez marsza ka.
Wpis formalnie charakteru zgody na prowadzenie okre lonej dzia alno ci nie b dzie 
mia , ustawa nie uznaje go tak e za wpis do rejestru dzia alno ci regulowanej w rozu-
mieniu przepisów gospodarczych29, jednak e przepisy zawarte w art. 50 projektu wyra -
nie stwierdzaj , e wniosek o dokonanie wpisu do rejestru musi by  z o ony przed 
rozpocz ciem dzia alno ci w zakresie okre lonym w art. 50 ust. 1 (wymieniaj cym
rodzaje dzia alno ci wymagaj ce uzyskania wpisu), za  dzia alno  w takim zakresie 
mo e prowadzi  wy cznie podmiot wpisany do rejestru. W konsekwencji obowi zek 
uzyskania wpisu jest formu  reglamentacji mo liwo ci prowadzenia okre lonej dzia al-

                                           
28  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska – Dz.U.2008.25.150 z pó n.zm. 
29  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej - Dz.U.2007.155.1095 z pó n.zm. 
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no ci, chocia  sam wniosek marsza ek ma bada  tylko pod wzgl dem formalnym. 
Jednak e do wniosku zobowi zany podmiot musi do czy  o wiadczenie o spe nieniu 
wymaga  niezb dnych do wpisu do rejestru lub o wiadczenie o braku okoliczno ci
skutkuj cych wykre leniem z  rejestru oraz o wiadczenie potwierdzaj ce, e dane 
zawarte w tych wnioskach s  zgodne ze stanem faktycznym. O wiadczenie sk adane 
b dzie pod rygorem odpowiedzialno ci karnej za sk adanie fa szywych zezna . Marsza-
ek dokonuj c wpisu do rejestru b dzie nadawa  zainteresowanemu podmiotowi indywi-

dualny numer rejestrowy. Uzyskanie wpisu b dzie zwi zane z obowi zkiem poniesienia 
op aty z tego tytu u oraz op aty rocznej. 

Rejestr przewidywany projektem ma mie  charakter o tyle kompleksowy, e zast pi 
rejestry wymagane dotychczas przepisami szczególnymi, zw aszcza takich ustaw, jak 
ustawa o post powaniu ze zu ytym sprz tem czy ustawa o bateriach i akumulatorach.  
W rejestrze maj  by  te  uwidocznieni wprowadzaj cy na teren kraju sprz t elektryczny 
i elektroniczny, baterie i akumulatory, pojazdy, opony, oleje smarowe, produkty  
w opakowaniach, producenci, importerzy i wewn trzwspólnotowi nabywcy opakowa .


